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:: Słowo Wójta ::
Drodzy Państwo kolejny numer naszej gazetki wydajemy
w szczególnej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Gorąco życzę aby te Święta przyniosły Państwu radość
i odpoczynek, pozwoliły na zwolnienie oddechu i nabranie dystansu
do tego co wokół, byście mogli przeżyć je w zdrowiu
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
A Nowy 2006 Rok niech będzie dla Państwa
okresem spokoju i miłości. Niech to będzie rok
realizacji własnych planów i sukcesów zawodowych .
Wojciech Walczak
Bartosz Lutek z PSP w Jedlance, Magdalena Krupa
z PSP w Jedlińsku, Natalia Przedwój z ZSP w WierzW dniu 10 listopada 2005 roku w Gminnym Ośrod- chowinach.
ku Kultury w Jedlinśku odbył się X Jubileuszowy
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.
W konkursie wzięło 40 uczestników z następujących
placówek oświatowych: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach, Publiczna Szkoła Podstawowa w
Jedlance, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach,
Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach, Zespół
Szkół Publicznych we Wsoli, Publiczne Gimnazjum w
Jedlińsku, oraz Świetlica Środowiskowa w Jedlance.
W Konkursie wyodrębniono trzy kategorie:
I. klasy 0 – III szkoły podstawowej – 12 uczestników
II. klasy IV – VI szkoły podstawowej – 15 uczestników
Kat. II. Katarzyna Zegarek, Arkadiusz KazimierIII. Szkoły Gimnazjalne – 13 uczestników
Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców Jury po- ski, Katarzyna Grabowska z PSP w Bierwcach, Łukasz
stanowiło przyznać nagrody książkowe i dyplomy na- Wlazło z PSP w Jedlińsku, Paulina Cielniak z ZSP w
Wierzchowinach, Aleksandra Matysiak z PSP w Stastępującym uczestnikom:
rych Zawadach
Kat. III. Karolina Imiołek, Katarzyna Kapusta,
Ewelina Walczak z PG w Jedlińsku, Ewelina Chaberska, Emila Pipa oraz Patryk Kolęda z ZSP we Wsoli,
Ewa Cichowlas z ZSP w Wierzchowinach.
Najliczniejszą grupą, która została nagrodzona w
konkursie byli uczestnicy z PSP w Bierwcach.
Z okazji X Jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki.
A. Lutek i A. Jastrzębska

:: Konkurs recytatorski ::

Kat. I. Karol Zalewski oraz Dajana Kwiatkowska z
PSP w Bierwcach,
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:: Konkurs plastyczny ::

:: Polagra 2005 ::

W dniu 12.12. 2005 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedlińsku rozstrzygnięto konkurs plastyczny na
ozdobę choinkową.
Na konkurs wpłynęło 245 prac, wykonanych w różnych technikach z 7 Placówek Oświatowych: Zespołów
Szkół Publicznych we Wsoli i Wierzchowinach, Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku oraz Publicznych
Szkół Podstawowych w Jedlińsku, Jedlance, Bierwcach
i Starych Zawadach. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: w kategorii 7-9 lat przyznano
trzy nagrody i osiem wyróżnień. Nagrody w tej kategorii otrzymały dzieci z PSP w Jedlińsku. Wyróżnienia
podzieliły między siebie dzieci z trzech placówek: Jedlińska, Starych Zawad i Wsoli. W kategorii wiekowej
10 - 13 lat przyznano cztery nagrody i siedemnaście
wyróżnień, dwie nagrody przyznano uczniom PG w
Jedlińsku. Po jednej nagrodzie otrzymali uczniowie
ZSP we Wsoli i PSP w Starych Zawadach. Do grona
wyróżnionych w I kategorii wiekowej, dołączyły dzieci i młodzież z PG Jedlińsk, PSP Jedlanka. W kategorii
wiekowej 14-16 lat przyznano tylko jedną nagrodę i
cztery wyróżnienia. Wszystkie nagrody i wyróżnienia
przypadły uczniom PG w Jedlińsku. Dwie prace i tradycyjna, gwiazda wykonana przez Ewelinę Walczak,
otrzymały dodatkowe nagrody Wójta Gminy a praca
Pawła Kalbarczyka, bombka, wykonana z siana i folii,
otrzymała nagrodę Pani Sekretarz Gminy. Dwie prace, które nie spełniały warunków konkursu, ale pięknie wykonane, zostały nagrodzone poza konkursem
przez Sekretarz Gminy. Uczennice: Olga Romanowska i Adrianna Wąsik z PSP w Jedlińsku otrzymały
nagrody Przewodniczącej Gminnej Komisji d/s RPA
w Jedlińsku. Oceniając pracę konkursowe brano pod
uwagę, przede wszystkim samodzielność wykonania i
nawiązanie do tradycji świątecznej, takie były bowiem
główne założenia konkursu. Przyznano by więcej nagród ale Komisja oceniająca miała ogromne wątpliwości co do samodzielności ich wykonania.
W dniu 21. 12. 2005 r. zostaną uroczyście wręczone
nagrody i wyróżnienia. Nagrodzonymi pracami zostanie ubrana choinka.
H. G.

Już po raz kolejny rolnicy z terenu naszej gminy
odwiedzili Międzynarodowe Targi Rolnicze w Poznaniu.Na wystawę wybrało się bardzo dużo ludzi młodych, żywo zainteresowanych pojawiającymi się na
rynku nowościami.
Mimo zapewnień organizatora o bogatej ofercie
wystawowej, tegoroczna POLAGRA trochę nas rozczarowała skromną wystawą zwierząt hodowlanych i
ofertą ﬂorystyczną. Być może tegoroczny temat przewodni wystawy „fascynujący świat baśni” okazał się
zbyt trudny dla twórców kompozycji kwiatowych.

fot.1
Świetnie zaprezentowało się natomiast Muzeum
Maszyn Rolniczych w Szreniawie organizując retro
show ciągników zabytkowych (fot 1).
Owacyjnie przyjęto pokaz orki sochą drewnianą
zaprzężoną w woły w wykonaniu zaprzyjaźnionej z
gminą, pracownicy ODR - Grażyny Wasiłek.

:: Nowe miesięczniki dla rolników ::
Od stycznia 2006 r. w czytelni biblioteki w Jedlińsku będą dostępne dwa nowe miesięczniki dla
rolników:
fot.2
1.„ Top agrar polska „ z dodatkiem „Top – świnie i top
Dopisały również humory uczestników wycieczki.
bydło”
Zróżnicowana wiekowo grupa, złożona z mieszkań2.„Wieś Mazowiecka”
Polecam Państwu obydwa wydania jako, że zawiera- ców czternastu wsi, stworzyła bardzo zgrany i zdyją one cały szereg istotnych dla współczesnego rolnika scyplinowany zespół (fot 2).
informacji na temat nowoczesnego gospodarowania
a więc sposobów żywienia, upraw, nawożenia sprzętu
Irena Walczak
rolniczego itp. Znajdziecie w nich Państwo również
porady prawne, notowania z targowisk i odpowiedzi
specjalistów na pytania stawiane przez rolników.W
czytelni są również dostępne wszystkie numery naszego kwartalnika „Panorama Gminy”.
fot.2

fot.1
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:: Rocznica niepodległości ::
Niepodległość jest niezauważalna w życiu narodu, jeżeli
jest. Któż z obywateli zajęty własnymi sprawami, rodziną i
pracą myśli o niepodległości swojego państwa? Jeżeli jednak naród niepodległość straci, wówczas każdy dostrzeże
jej brak. Nie tylko dlatego, że pojawi się obca władza, język,
prawo i pieniądze. Również dlatego, że wówczas także osobista pomyślność każdego członka zniewolonego narodu
staje pod znakiem zapytania.

fot.1
Nim w listopadzie 1918 roku krzyknięto: wolność
– naród polski przeszedł długą i dramatyczną drogę do
niepodległości. Drogę pełną wzniesień, ale i nie wolną od
niepowodzeń i porażek. Szlak walki prowadził również
przez ziemię jedlińską. Pamiątką tamtych dni, przy szosie
za Jedlińskiem, na lewo na skręcie do Woli Gutowskiej jest
kopiec nad poległymi w 1809 r. (fot.1)
Wydarzenia z tamtych dni opisał ksiądz Jan Wiśniewski, w cytowanym niżej fragmencie książki „Dekanat Radomski”;
„W miesiącu czerwcu 1809 r. zaszła potyczka pod Jedlińskiem wojsk Polskich, pod dowództwem generała Zajączka
z wojskiem Austriackim*. Austriacy* od wsi Wsoli atakowali Polaków. Polacy się odważnie bronili, ale gdy Austriacy* ze znacznymi siłami przybyli od Jankowic, Polacy mając tylko dwie sześciofuntowe armatki musieli się cofnąć w
las ku wsi Lisowowi. Zginęło jednak kilkuset Austriaków*
, Węgrów i Tyrolczyków, a na ich mogile stoi krzyż przez
Adama Alberskiego, pamiętającego te czasy, postawiony
przy drodze do Jedlińska do wsi Wólki prowadzącej. Bitwę
tą tak opisuje generał Roman Soltyk w„Kampanii 1809r”
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„11-go czerwca brygada Hankego zaatakowana została
o świcie przez przednią straż austriacką* pod dowództwem
Gartenburga, który wyparł ze wsi Jankowic jeden batalion polski z majorem Świderskim na czele. Na wieść o tej
porażce, Zajączek przybiegł za swoją dywizją*, pozostawiając na grobli dwie armaty i jeden tylko batalion 3-go
pułku piechoty pod dowództwem majora Krukowieckiego.
Piechota polska szła kolumnami z artylerią* na przedzie
nowo uformowany pułk jazdy ciągnął na lewym skrzydle. Hauke uszykował za nimi* swoją brygadę i stanął w
rezerwie. Wyparto Austriaków* z Jankowic, które przeszły ponownie w ręce polskie. Nad wsią górowały wzgórza
osłaniające główne siły Mondeta. Zajączek ciągle posuwał
się naprzód, aż stanął niespodziewanie wobec kolumn nieprzyjacielskich, które niezwłocznie na niego natarły. Kawaleria* polska została odparta i rozproszona, mimo wysiłków majora Rostworowskiego. Mondet okrążył lewe skrzydło polskie, odkryte przez porażkę, jazda i kawaleria* jego
uderzyła z tyłu na piechotę polską. Generał Zajączek nie
upadł wszakże na duchu; przebiegał szeregi, przemawiając
do żołnierzy i świecił im własnym przykładem. Daremnie
usiłowali Austriacy* przełamać piechotę, która ustawiona
w czworoboki, powoli i w porządku cofnęła się do Jedlińska. Szczególniej odznaczył się 3-ci batalion 12-go pułku
szerząc celnym ogniem rotowym wielkie spustoszenie w
szeregach jazdy nieprzyjacielskiej; strzelcy zaś łomżyńscy,
wspierani przez kilka plutonów 3-go batalionu 8-go pułku,
odebrali Austriakom* dwa zdobyte przez nich poprzednio
działa polskie. O zmroku powrócił Zajączek na swoją pozycję* w Jedlińsku.
Nie mniej szalony opór stawił major Krukowiecki na
groblach jedlińskich. Generał Mohr na czele silnych kolumn piechoty austriackiej* na próżno* usiłował przeprawić się przez Radomkę. Za każdym razem, przyjęty ogniem
kartaczowym, cofnąć się musiał w nieładzie. Mimo tak
chlubnych dowodów męstwa* i wytrwałości, dzień ten
smutnym był dla Polaków: 600 pozostało na polu bitwy,
400 wzięto do niewoli; straty austriackie* - znacznie mniejsze – nie przeniosły 500 ludzi. W nocy z 1 2-go na 13-ty
generał Zajączek cofnął się do Kozienic, 13-go do Gniewoszowa, a 14-go zajął pozycję we wsi Góra naprzeciw Puław.
Przyparty do Wisły, nie mając mostu po za sobą, generał
narażony był na porażkę w razie napadu Austriaków*; liczył w prawdzie na pomoc stojących w Puławach wojsk
rosyjskich lecz nie mniej popełnił ważny błąd strategiczny;
zamiast posuwać się brzegiem Wisły , powinien był cofnąć
się nad Pilicę i schronić w lasach jedlińskich, gdzie byłby i
sam bezpieczniejszy i jednocześnie mógłby osłaniać Warszawę, Austriacy* mogli ścigać go do Puław wepchnąć do
Wisły i zniszczyć całą jego dywizję* z tym* większą łatwością, że z Jedlińska nad brzeg Wisły mieli tylko dwa dni
marszu przez Radom i Zwoleń. Na szczęście Mondet, który skupił swoje siły w Radomiu, otrzymał rozkaz natychmiastowego wymarszu na Sandomierz i obsadzenia okolic
twierdzy od północy…
…W czasie tej potyczki doszczętnie Austriacy* zniszczyli kościołek szpitalny św. Wojciecha w Jedlińsku, którego
mury w r. 1860 zostały rozebrane i użyte na wymurowanie
piwnic i spiżarni na probostwie (i ogrodzenie cmentarza

grzebalnego gdy je Austriacy* spalili).
Przy szosie za Jedlińskiem, na lewo na skręcie do Woli
Gutowskiej jest kopiec nad poległymi w 1809 r. Na tym
kopcu w 1851 r. Adam Alberski wystawił krzyż, dziś stoi
nowy.”
____________________________
* - użyto pisowni współczesnej
W tym roku obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się już w przeddzień tej daty. Stało się tak za
sprawą nauczycieli i młodzieży z Publicznego Gimnazjum
w Jedlińsku, którzy przygotowali okolicznościową akademię.
Była to doskonała okazja, aby w zadumie pochylić się
nad historią i docenić wartość odzyskanej, z tak wielkim
trudem, niepodległości.
Mottem akademii było hasło „PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY WALCZYLI ZA NIEPODLEGŁOŚĆ W LATACH
1939-1989”. Przygotowany montaż słowno-muzyczny,
ukazujący dramatyczne losy narodu polskiego w walce z
rządami bezprawia i niewolenia umysłów, został wzbogacony prezentacją multimedialną, która stanowiła tło do recytowanych wierszy oraz śpiewanych piosenek.
W prezentacji wykorzystano audiowizualne materiały
archiwalne.
Uroczystość uświetnili swą obecnością licznie przybyli
kombatanci i mieszkańcy Jedlińska oraz władze Gminy na
czele z Wójtem Gminy Wojciechem Walczakiem.

:: Informacje dla rolników ::
KOMUNIKAT
Powiatowego Lekarza Weterynarii !!!
Rolnicy wytwarzający pasze – środki żywienia zwierząt na potrzeby własne mają obowiązek
rejestracji tej działalności w biurze Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Radomiu przy ul. Wolność
25 B.
Rejestracja podmiotów z nadaniem indywidualnego numeru identyﬁkacji weterynaryjnej
dokonywana jest w formie decyzji po złożeniu
wniosku.
Opłata skarbowa wynosi 5 zł. We wniosku należy wpisać nr gospodarstwa i NIP.
Gospodarstwa, które zostaną zarejestrowane do 31.12.2005. uzyskają okres przejściowy
na dostosowanie gospodarstwa do wymogów
unijnych do końca 2007 roku.
Natomiast gospodarstwa, które zostaną zgłoszone do rejestru po 01.01.2006. będą musiały
w dniu zgłoszenia spełnić warunki określone w
Rozporządzeniu / WE/ nr 183/2005 Parlamentu
Europejskiego z 12.01.2005. /obszerne informacje na ten temat przekazaliśmy w naszej gazetce
nr 4/05 w artykule pt. „ Zgłoś produkcję mieszanek paszowych Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii”/

:: Eliminacje rejonowe w Jedlińsku ::

fot.2

11 listopada, tradycyjnie mieszkańcy Jedlińska spotkali
się pod pomnikiem poległych w latach 1939-1956 (fot. 2).
Uroczystość poprzedziła msza w kościele paraﬁalnym, skąd
przemaszerowano na Rynek. W uroczystości udział wzięły
władze Gminy z Przewodniczącą Rady Marią Powroźnik
i Wójtem Gminy – Wojciechem Walczakiem, Radni, Kombatanci, mieszkańcy Gminy, młodzież szkolna. Nie zabrakło orkiestry dętej OSP w Jedlińsku, w wykonaniu której
zebrani wysłuchali melodii wojskowych
Maria Mucha
Lucyna Piwowar
Marta Powęska-Okoń

W dniu 15 grudnia 2005r w Domu Strażaka odbyły się rejonowe eliminacje kolęd i pastorałek,
w ramach Międzydiecezjalnego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek.
W Jedlińsku w eliminacjach udział wzięło 11
solistów, 3 zespoły.
Na scenie Domu Strażaka zaprezentowały się
zespoły z Gimnazjum w Jedlińsku , Szkoły Podstawowej w Jedlińsku i Przedszkola w Jedlińsku.
Na eliminacje przybyli soliści z Radomia, z
Wyśmierzyc, z Jedlińska i Ludwikowa.
Kwaliﬁkacje na ﬁnał Międzydiecezjalny Kolęd
i Pastorałek otrzymali:
Diana Michalewska z Jedlińska , zespół wokalny z PSP w Jedlińsku
Wyróżnienia otrzymali: zespół wokalny z PG
w Jedlińsku , oraz soliści Paulina Płodzik i Iwona
Górnicka z PSP w Wyśmierzycach, Agata Orczykowska z PSP Nr 31 w Radomiu, Anna Markowicz z PSP Nr 33 w Radomiu
Finał odbędzie się w Radomiu w dniu 28 grudnia br w sali koncertowej .
Halina Głuch
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:: Jesień w PSP w Jedlińsku ::
Kolejny rok nauki w roku szkolnym 2005/2006 rozpoczęło w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
w Jedlińsku 328 uczniów.
Nad edukacją czuwa dyrektor szkoły – Dariusz Cielniak
, z-ca dyr. – Bożena Cieślak oraz 24 nauczycieli, realizując
zajęcia w 14 oddziałach 7 / kl. I-III / , 7/ kl .IV-VI/.
Początek roku szkolnego to uroczysta msza święta z
pocztem sztandarowym w kościele paraﬁalnym, przemarsz
do szkoły i program artystyczny, przygotowany w okresie
wakacyjnym przez uczniów i nauczycieli.

Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej jest
ślubowanie uczniów klas I, które odbyło się 9.września
przy pomniku patrona szkoły – Tadeusza Kościuszki .W
bieżącym roku szkolnym przysięgę uczniowską złożyło 25
uczniów klasy Ia – wychowawca P. Elżbieta Stachurska i
21 uczniów klasy Ib – wychowawca P. Ewa Zegarek.
17 września był dniem aktywnego udziału uczniów i nauczycieli w akcji: „Sprzątanie świata”. Za sprawa dzieci
ulice Jedlińska, teren nad Radomką, pobocza dróg dojazdowych stały się bardziej czyste. Napełniono ponad 150
worków.
Sprzątanie było nie tylko pożyteczne, ale jak się okazało
również i znakomitą zabawa.
Jesień - tak pogodna w tym roku –to czas nie tylko nauki,
ale również wycieczek i rajdów integracyjnych .Mamy za
sobą:
Pieszy dwudniowy rajd śladami Jana Kochanowskiego
zainicjowany przez pedagoga szkolnego P. A.
Walczyk z udziałem 22
uczniów naszej szkoły
23-24.IX /
Pieszy dwudniowy rajd
Radom – Rożki z udziałem 25 osobowej grupy
uczniów skupionej w
nowopowstałym i jak
widać aktywnie działającym Szkolnym Kole
Turystycznym.
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Dwudniowa wycieczkę turystyczno – przedmiotową do
Kozienic klas V.
Piesze i rowerowe wycieczki i rajdy klasowe po najbliższej
okolicy, połączone z zabawą, konkursami , pieczeniem
kiełbasek.
Staramy się by uczniowie, zdobywali wiedzę o naszej gminie poprzez:
Uczestnictwo w spotkaniach z pracownikami Urzędu
Gminy – zaznajamiających z problemami ekologicznymi,
z pracą Urzędu Gminy.
Organizację wyjść do Muzeum Ziemi Jedlińskiej
Spotkania z gawędziarzem i zbieraczem legend ziemi radomskiej p. Zenonem Gierałą.
Spotkania prewencyjne uczniów klas I z policjantami , dotyczące bezpieczeństwa uczniów.
Nauka, liczne konkursy oraz działania sportowe uczniów i
nauczycieli to m.in.:
II miejsce w REGIONALNYCH JESIENNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH KOCIOŁKI 2005 –12.
X. 05, IV miejsce w ﬁnale MISTRZOSTW MAZOWSZA – turnieju drużynowego UKS-ów w tenisie stołowym w Sońsku –22.X. 05. I miejsce w MISTRZOSTWACH REGIONU W TENISIE STOŁOWYM SZUKAMYNOWYCH TALENTÓW –26.X. 05 – Jedlnia
Letnisko.
Tegoroczna jesień była pogodna i dlatego bez przeszkód mogły przebiegać prace renowacyjne w szkole.
Remontowi i odnowieniu poddano salę gimnastyczną.
Dzięki zabiegom Urzędu Gminy mamy zmieniony dach,
nowoczesne okna i piękną, kolorową elewację tej części
budynku szkolnego. Serdecznie dziękujemy i z nadzieją
czekamy na dalsze działania. Chcemy, by wszystkim nam
było ciepło i kolorowo.
W odnowionej sali odbyły się uroczystości związane
z Dniem Komisji Edukacji Narodowej z udziałem władz
gminnych, zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyła również grupa nauczycieli emerytów, pracowników
szkoły, rodziców.
Dzieci zaprezentowały piękny program artystyczny,
dziękując nauczycielom za zaangażowanie i pracę. Było
również podziękowanie dyrekcji szkoły za pomoc, wsparcie i otwarte serce dla tych mieszkańców naszej gminy,
którzy zawsze kierują w nasza stronę pomocną dłoń . W
bieżącym roku szkolnym grupa nauczycieli naszej szkoły
za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze została uhonorowana odznaczeniami resortowymi i państwowymi:
-Dariusz Cielniak – otrzymał Nagrodę Kuratora II klasy
Srebrny Krzyż Zasługi
-Ewa Szymczak – Brązowy Krzyż Zasługi
-Sławomir Słomka – Brązowy Krzyż Zasługi.
Szybko mijają miesiace, amy staramy się, by uczniowie
naszej szkoły mogli zdobywać wiedzę , umiejetności , by
kiedyś – już jako nasi absolwenci – mogli powiedzieć :”naprawdę było warto...”
Bożena Cieślak

:: Z prac Rady Gminy ::
Sesje Rady Gminy zwołane zostały przez Przewodniczącą Rady Marię Powroźnik w dniach : 22 września , 03
listopada oraz 05 grudnia br.
Rada podjęła uchwały w sprawach :
22 września :
Nr XXX/25/2005 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2005 rok .
Nr XXX/26/2005 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2005 r.
Nr XXX/ 27/2005 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2005 rok .
Nr XXX/28/2005 nabycia własności nieruchomości .
Nr XXX/29/2005 ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na cele związane z budową ,
przebudową , remontem , utrzymaniem i ochroną dróg .
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. przedłożone przez
Wójta. Pozytywna była także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie , Zespół w Radomiu –uchwała
Nr RIO-R/252/05 z dnia 25 sierpnia br.
03 listopada :
Nr XXXI/30/2005 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2005 rok.
Nr XXXI/31/2005 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) Gminy Jedlińsk na lata 2004-2013
Nr XXXI/32/2005 statutu zakładu budżetowego : Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku .
Nr XXXI/33/2005 sprzedaży nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk .
Nr XXXI/34/2005 nabycia nieruchomości na rzecz
gminy Jedlińsk .
Nr XXXI/35/2005 sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości komunalnych gminy Jedlińsk .
05 grudnia :
Nr XXXII/36/2005 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2005 r.
Nr XXXII/37/2005 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2005 r.

Lp.

Nr XXXII/38/2005 obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok .
Nr XXXII/39/2005 podatku od nieruchomości .
Nr XXXII/40/2005 podatku od posiadania psów .
Nr XXXII/41/2005 ustalenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk .
Nr XXXII/42/2005 uchwalenia Gminnego Programu
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2006 r.
Wójt Zarządzeniem Nr 39/2005 z dnia 14 listopada br.
przedłożył Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2006 rok.
Na posiedzeniach stałych Komisji Rady omawiano między innymi : zagadnienia w temacie –poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej Nr 7 , zmian w ustawie : o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach . Analizowano i omawiano projekt nowego budżetu w celu wypracowania wniosków i przedstawienia ich
Komisji Budżetu i Finansów .
Kierownik ZGK przedstawił Radzie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy ,
który uwzględnia zmiany w ustawie j/w.
Do 15 grudnia br . Komisja Budżetu i Finansów przedstawiła Wójtowi opinię przedłożonego budżetu .
Zgodnie z ustawą o ﬁnansach publicznych Rada Gminy
do 31 grudnia br. powinna uchwalić budżet na kolejny
rok .
Wójt Gminy wydał zarządzenia w sprawach :
-powołania Komisji Przetargowej ,
-wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok ( 2
zarządzenia )
-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
-ustalenia ceny nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia .
Następna sesja Rady Gminy odbędzie się pod koniec
grudnia br.
Ewa Koper
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Stawka proponowana
przez Wójta Gminy i
uchwalona na 2006 rok
1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności go0,63
spodarczej bez względu na sposób kwaliﬁkowania w ewidencji gruntów
1 m2 powierzchni gruntów pozostałych
0,14
1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,46
1 m2 powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością
14,60
gospodarczą
1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na pro7,50
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym
materiałem siewnym
1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na pro3,55
wadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części
3,20
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Od wartości budowli

1
2
3
4
5
6

Podstawa opodatkowania

2%
7

::

MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE

Po raz kolejny w Urzędzie Gminy w Jedlińsku w dniu 18 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Parom Jubilatów :
Państwo: Wąsowicz Władysław i Marianna
-64 lata
Walczak Adam i Krystyna
-63 lata
Państwo:

Państwo :

Józef i Stefania
Jarzęcki Paweł i Monika
Seraﬁn Wacław i Marianna
Aderek Stanisław i Marianna
Glibowski Henryk i Michalina
Grzywacz Piotr i Zoﬁa
Szpak Zygmunt i Henryka
Król Bogdan i Teresa
Kolbus Tadeusz i Amelia
Imiołek Jan i Anna
Kucharczyk Józef i Zoﬁa
Michalec Czesław i Helena
Rajkowski Karol i Maria
Gut Ignacy i Stanisława
Sikorski Jan i Helena
Szambor Franciszek i Stefania

ponad 50 lat

- 50 lat

Medale wręczali: Wójt Gminy -Wojciech Walczak , Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Powroźnik oraz Dyrektor Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Mirosław Ciura.
W słowach kierowanych do Jubilatów dominowały życzenia
zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. „Niewielu Parom udaje
się przeżywać takie Jubileusze bez wzajemnych poświęceń, zaufania i wyrozumiałości” - powiedział Wójt Gminy, życząc jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dużo radości, pogody ducha a także by nadchodzący Nowy 2006 Rok spełnił
oczekiwania Jubilatów, przyniósł wiele satysfakcji z ich własnych i
wspólnych dokonań.
Takie wydarzenia to przeżycia nie tylko dla najbliższych. Dali
temu wyraz uczniowie i nauczyciele z Publicznego Gimnazjum w
Jedlińsku. Tradycyjnym STO LAT, ciepłym śpiewem, recytacją poezji i tanecznym występem uświetnili tę uroczystość.
Przy lampce szampana, tradycyjnym torcie i świecach było wiele
rozmów, serdecznych wzruszeń i wspomnień .
Genowefa Szpotowicz
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:: MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE

::

Prosimy wszystkie pary, które w roku
2006 będą obchodzić Jubileusz 50-lecia
i więcej o kontakt z Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego w Jedlińsku.
Bliższych informacji udzielamy pod nr
tel. (048)32-13-126.
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:: Syn Jedlińskiej Ziemi ::
Wspomnienie o Słudze Bożym
Biskupie Piotrze Gołębiowskim
w 25 rocznicę śmierci
Dnia 2 listopada 1980 r. odszedł z tego świata do wieczności biskup Piotr Gołębiowski, Administrator
Apostolski ówczesnej
naszej diecezji sandomierskiej. Śmierć
nastąpiła niespodziewanie w kaplicy sióstr
Służek w Nałęczowie
pod koniec sprawowanej Mszy św. W tym
roku przypadła więc 25
rocznica śmierci Sługi
Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Z tej racji w jedlińskiej świątyni paraﬁalnej w Dniu Zadusznym została odprawiona o godz.
16.00 uroczysta Msza św. w intencji rychłej beatyﬁkacji Biskupa Piotra. Mszy św., którą koncelebrowało
11 kapłanów, przewodniczył ks. Biskup Stefan Siczek.
Zgromadzeni wierni wraz z kapłanami zanosili modły
o to, by Sługa Boży Biskup Piotr jak najszybciej został
wyniesiony do chwały ołtarzy. Na wspólnej modlitwie
nie zabrakło jedlińskiego Gimnazjum, którego Patronem od 29 stycznia 2004 r. jest Biskup Piotr Gołębiowski. Gimnazjaliści razem z Dyrekcją, nauczycielami i
pocztem sztandarowym nie zapomnieli w tym dniu o
swoim Patronie.
Ta rocznica skłania nas do reﬂeksji i wspomnień o
Największym Synu Jedlińskiej Ziemi - Biskupie Piotrze Gołębiowskim. Pamięć ludzka, z natury ulotna,
coraz rzadziej wraca bowiem do tych, którzy przed
laty od nas odeszli. Jednocześnie gdzieś w głębi naszych serc czujemy jakieś wewnętrzne zobowiązanie
do ocalenia w pamięci osób, które pozostawiły po sobie szczególny ślad obecności. Chodząc dziś po ulicach Jedlińska, chodzimy przecież śladami młodego
Piotra Gołębiowskiego.
Parafrazując słowa Jana Pawła II możemy powiedzieć, że to właśnie tu w Jedlińsku wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła i kapłaństwo się zaczęło. Życie zaczęło się 10 czerwca 1902 r.
na ówczesnej ulicy Chłodnej (dziś to ul. Bpa Piotra
Gołębiowskiego). Wtedy w rodzinie Jana i Heleny Gołębiowskich przyszło na świat drugie dziecko. Rodzice 12 dni później ochrzcili swego syna w jedlińskim
kościele, nadając mu imiona Piotr Paweł. I szkoła się
zaczęła... - elementarna, trzyklasowa w Jedlińsku w
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latach 1910 - 1913. I kapłaństwo się zaczęło... - w kaplicy Matki Bożej jedlińskiego kościoła. Przed opuszczeniem domu rodzinnego i udaniem się do Sandomierza, aby wstąpić do Seminarium Duchownego,
młody Piotr zaprosił ojca, ukląkł w tej kaplicy i przed
obrazem Matki Bożej poprosił o błogosławieństwo,
oświadczając, iż w tym miejscu zrodziło się jego powołanie kapłańskie. Ówczesny proboszcz Jedlińska
napisał wtedy w liście do Rektora Seminarium, że dotąd nie ma żadnego żyjącego kapłana rodem z Jedlińska i najstarsi nie pamiętają, by kto rodem z Jedlińska
otrzymał święcenia kapłańskie.
Po 5 latach seminaryjnych studiów, 12 października 1924 r., w sandomierskiej katedrze przyjął kapłańskie święcenia. Jedlińszczanie od tego dnia mogli cieszyć się kapłanem rodem z Jedlińska. Swą prymicyjną
Mszę św. odprawił w niedzielę 19 października 1924 r.
w naszym jedlińskim kościele. Cztery lata później ks.
Piotr Gołębiowski ukończył studia na słynnym rzymskim uniwersytecie Gregorianum wieńcząc je dwoma
doktoratami: z ﬁlozoﬁi i teologii.
Po latach pracy w Seminarium Duchownym w
Sandomierzu (1929 - 1941; 1950 - 1957) oraz duszpasterzowania na paraﬁach jako proboszcz (1941 1951), papież Pius XII mianował ks. Gołębiowskiego
biskupem pomocniczym sandomierskim. Było to 3
czerwca 1957 r. Przez 10 następnych lat biskup Piotr
wspomagał w pasterskiej posłudze bpa Jana Kantego
Lorka, ordynariusza diecezji sandomierskiej. Po jego
śmierci, 20 lutego 1968 r., papież Paweł VI mianował ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego Administratorem
Apostolskim Diecezji Sandomierskiej. Przez 12 lat, do
samej śmierci w 1980 r., jako Biskup Diecezji Sandomierskiej Biskup Piotr był „Dobrym Pasterzem”, który
troszczył się o dobro duchowe wszystkich wiernych.
Te 12 lat biskupiej posługi „Biskupa z Jedlińska” zapisało się w historię Kościoła poprzez wiele ważnych
wydarzeń w życiu naszej ówczesnej diecezji. Lata pasterzowania Biskupa Piotra to dar 3 koronacji obrazów Matki Bożej w diecezji: Studzianna (18. 08. 1968
r.), Wysokie Koło (18. 08. 1974 r.) i Błotnica (21. 08.
1977 r.). To czas kiedy po naszej diecezji po raz pierwszy peregrynował Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
(18. 06. 1972 - 10. 06. 1973). I chociaż jako biskup był
pasterzem całej diecezji, to jednak nigdy nie zapomniał o swym rodzinnym Jedlińsku.
Dlatego wspominając dziś Naszego Rodaka jesteśmy mu wdzięczni za to, że zawsze pamiętał o swej
rodzinnej jedlińskiej ziemi. Jeszcze jako profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu, mając dostęp do Archiwum Diecezjalnego, na podstawie jego
zasobów uzupełnił kronikę naszej paraﬁi za lata 1900
- 1956. Jako Biskup zawsze chętnie przybywał do rodzinnego Jedlińska. Często pojawiał się na krótko, na
parę chwil w rodzinnym domu w Jedlińsku, zaglądał

też wtedy do paraﬁalnego kościoła choćby na chwilę modlitwy. To dzięki Niemu dziś możemy szczycić
się naszą piękną paraﬁalną świątynią, a przecież tak
mało brakowało, by z niej nie został kamień na kamieniu. Gdyby nie starania Biskupa Piotra o uratowanie
grożących zawaleniem murów kościoła, nie mielibyśmy już dziś w Jedlińsku tej świątyni. To biskup Piotr
sprowadził do Jedlińska fachowców, którzy wówczas
ratowali skarpę wiślaną w Sandomierzu. Oni to opracowali całą metodę ratowania kościoła poprzez wykonanie nowych fundamentów pod świątynią. Dzięki
Biskupowi Piotrowi i wielkiemu wysiłkowi Paraﬁan
dziś, po 360 latach od jej wybudowania, możemy
nadal się nią szczycić.
Gorliwa biskupia posługa Naszego Rodaka w diecezji sandomierskiej została zauważona przez papieży.
Papież Paweł VI w czerwcu 1977 r. nie przyjął rezygnacji złożonej przez biskupa Piotra, a kiedy w lutym
1980 r. ponowił swą prośbę o zwolnienie z obowiązków, papież Jan Paweł II odpisał: Proszę mi darować,
że na tę ponowną prośbę odpowiem również i ze
swej strony gorącą prośbą, aby ksiądz Biskup zechciał
jeszcze nadal pozostać na czele tej wybranej części
Owczarni Chrystusowej, jaką jest Diecezja Sandomierska. Biskupa Piotra wspominał papież Jan Paweł
II także w czasie swej wizyty w Radomiu (4. 06. 1991
r.) i w Sandomierzu (12. 06. 1999 r.).
Rocznica śmierci to także kolejny raz kiedy modlimy się o dar beatyﬁkacji, o to by Biskup Piotr został
ogłoszony błogosławionym, a potem świętym., by jeden spośród nas, ktoś tak nam bliski był orędownikiem
naszych spraw przed Bogiem. Jednocześnie chcemy
też, aby pamięć o nim pozostała w naszych sercach.
Byśmy, jako jego rodacy, szczerze mogli powiedzieć,
że Biskup Piotr Gołębiowski żyje nadal w naszych sercach jako Pasterz Dobry, Mąż modlitwy, wierny syn
Kościoła, gotowy do wszelkich oﬁar dla sprawy Bożej.
Dlatego z wiarą powtarzamy słowa modlitwy: Panie
Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go
do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego
żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, oﬁarną służbę
i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na
ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego Pasterzom. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
ks. Andrzej Wąsik

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W RADOMIU
W związku z nowelizacją ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucji
rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w
Radomiu informuje, iż od 01 listopada
2005 roku istnieje możliwość nabycia
prawa do zasiłku przedemerytalnego
albo świadczenia przedemerytalnego na
zasadach okreslonych w przepisach
ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia
14 grudnia 1994 roku w brzmieniu
obowiazującym w dniu 31 grudnia 2001r.
Wnioski w sprawie przyznania zasiłku
przedemerylanego lub świadczenia
przedemerytalnego można składać w
okresie od 01 listopada 2005r. do
28 lutego 2006r.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie
się do Powiatowego Urzędu Pracy
w Radomiu.
DYREKTOR
mgr inż. Józef Bakuła

:: Wolontariat::
Na terenie Jedlińska już od trzech lat działa Klub Młodzieżowego Wolontariatu (dawniej Klub Ośmiu) mieszczący się w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra
Gołębiowskiego.
Działaniom wolontariuszy przyświeca maksyma:
„Nie czekaj, aż będziesz miał dużo – możesz dzielić się
odrobiną”
5 grudnia 2005 roku z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu odbyło się sympozjum pod hasłem „Nie ma demokracji bez
wolontariatu”. Zorganizowało je Stowarzyszenie Centrum
Młodzieży „Arka” w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Program sympozjum obejmował:
-wykłady Ks. A. Tuszyńskiego, E. Kamińskiej, dr. I. Niewiadomskiej oraz J. Fabisiak;
-dyskusję: „Wolontariat dzisiaj...Moda czy konieczność?” z
udziałem Tomasza Kammela , Edwarda Polka, Ks. Zbigniewa Kołodzieja oraz Elwiry Skoczek;
-prezentacje klubów wolontariuszy,
-sesje warsztatowe.
Wolontariusze z Jedlińska także uczestniczyli w sympozjum, biorąc udział w sesji warsztatowej, wykładowej,
dyskusji panelowej.
Oprócz wiedzy, ciekawego doświadczenia, nowych znajomości, wolontariusze przywieźli z sobą autograf Pana Tomasza Kammela.
Wolontariuszka
Emilia Cielecka kl. IIId
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:: INWESTYCJE ::
Kanalizacja
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców
oraz w celu likwidacji źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych Gmina Jedlińsk zakończyła etap I i II budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlińsk.
Inwestycja uzyskała wsparcie ze środków przedakcesyjnych w ramach programu SAPARD.
Obecnie realizowany jest projekt „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zadanie III,
IV, V w miejscowości Jedlińsk”. Całkowita wartość
projektu wynosi 1 769 298,44 PLN. Dzięki zapobiegliwości Wójta Gminy Jedlińsk Wojciecha Walczaka
w dniu 20 lipca 2005r. Gmina Jedlińsk zawarła umowę
z Wojewodą Mazowieckim o doﬁnansowanie niniejszego projektu przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Doﬁnansowanie łącznie wyniesie 1 503 903,44
PLN (wartość przed przetargowa). W wyniku realizacji projektu nastąpi pełne skanalizowanie miejscowości Jedlińsk. Do sieci przyłączonych zostanie 113
gospodarstw domowych. Długość sieci kanalizacyjnej
na terenie miejscowości Jedlińsk powiększy się o 5,9
km. W następstwie wykonania zadania podniesie się
standard jakości życia lokalnej społeczności. Pełne
zakończenie realizacji projektu nastąpi 30 września
2006r. Realizacja zadania pozwoli wyjść z kanalizacją
poza granice administracyjne miejscowości Jedlińsk i
rozpocząć budowę sieci w kolejnych sołectwach.
Sieć Wodociągowa
W celu uporządkowania gospodarki wodnej zrealizowana została inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wielogóra zadanie
I. W grudniu br. rozstrzygnięto przetarg na budowę
sieci wodociągowej Wielogóra zadanie II W wyniku
realizacji tej inwestycji powstanie sieć o długości 14,7
km. Ilość przyłączy wyniosła 155. Łączna kwota poniesionych nakładów wyniesie 700 tysięcy złotych.
Planowany termin zakończenia zadania wrzesień
2006r. Kolejno planowana jest budowa wodociągu w
Klwatach, co pozwoli osiągnąć pełne zwodociągowanie Gminy Jedlińsk.
Drogi
Działania gminy Jedlińsk na rzecz rozwoju obszaru, wzrost stopy życiowej mieszkańców, poprzez
popieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu są najważniejszymi zadaniami
determinującymi kierunki rozwoju gminy. Sprawny
system transportowy jest bodźcem wpływającym na
aktywność gospodarczą podmiotów dlatego na inwestycje drogowe w 2005r. przeznaczono 588.000,00
PLN. Przebudową objętych zostało 9 dróg gminnych,
w tym:
- drogi Piaseczno – Górka - 0,7 km,
- ul. Polnej w Jedlińsku – na długości 0,46km
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-ul. Bursztynowej we Wsoli – 0,55 km
-drogi Klwaty – Komorniki - ,0,45 km
-drogi Urbanów – Zawady Nowe - 0,70 km
-drogi Lisów – Borki - 0,60 km
- drogi Gutów – Bród – 0,70 km
- drogi Jankowice – rz. Radomka – 0,20 km
- drogi Romanów – Jedlanka – 0,185 km
Gmina Jedlińsk uzyskała doﬁnansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi „Polnej” w Jedlińsku w wysokości 262 085,00zł., z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej Urbanów – Zawady Nowe kwotę
40.000,00 zł oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ulica Polna w Jedlińsku
na przebudowy dróg gminnych Lisów – Borki, Gutów
– Bród i Jankowice – rz. Radomka kwotę 50.000,00 zł
co daje łączną kwotę doﬁnansowania 352.085,00 zł.
Gmina złożyła kolejne 2 wnioski o doﬁnansowanie
inwestycji drogowych ze środków unijnych w ramach
konkursu projektów na Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego o łącznej wartości doﬁnansowania 1.948.372,31 zł. Procedury w toku.

Otwarcie drogi Urbanów - Nowe Zawady

W dniu 23 listopada 2005r. w Warszawskim Centrum Olimpijskim Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech
Walczak i Skarbnik Gminy Irena Kocińska podpisali
umowę o doﬁnansowanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.
Projekt „Przebudowy Centrum Rynku Gminnego
w Jedlińsku” złożony na konkurs w ramach działania 2.3 – „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego” uzyskał maksymalne przewidziane programem doﬁnansowanie na realizację w
wysokości 450 tysięcy złotych.
Kontynuowany jest proces wymiany oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach. W bieżącym roku zmodernizowano oświetlenie uliczne w 8 miejscowościach, a wartość tego zadania
wyniosła 150 tys. zł.
Jesienią 2005 zakończona została termomodernizacja Sali Gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku. Modernizacja miała na celu poprawę
warunków dydaktycznych szkoły do której uczęszcza
340 uczniów z Jedlińska, Piaseczna, Lisowa, Woli Gutowskiej.

MOŻEMY CI
POMÓC
PRZEMYŚL
ZADZWOŃ
PRZYJDŹ
JEDLIŃSK, ul. Krótka 1
tel. (048) 32 13 882
PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD
ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN
Godz. przyjęć psychologa:
każdy poniedziałek miesiąca
w godz. 9.30 – 13.30
telefon zaufania: (048) 32 13 882
każdy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00 – 18.00

Sala Gimnastyczna PSP w Jedlińsku
Sala Gimnastyczna wymagała gruntownej modernizacji. Przemawiały za tym zarówno estetyka budynku jaki potrzeby bezpieczeństwa i rosnące koszty ogrzewania. Koszty przedsięwzięcia sięgnęły 256
500,00zł. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy inwestycja uzyskała doﬁnansowanie w wysokości 100
tysięcy złotych w ramach Mazowieckiego Kontraktu
Samorządowego.
Termomodernizacją objęta została również Szkoła Podstawowej na Wierzchowinach. W ramach prac
wykonano wymianę okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV oraz
drzwi drewnianych na aluminiowe Wartość inwestycji wyniosła 47 tys. zł
W celu podniesienia jakości połączeń i bezpieczeństwa komunikacji Gmina zakupiła autobus szkolny
za 522 tysiące złotych. Nowy pojazd będzie dowoził
dzieci do Szkoły Podstawowej w Jedlińsku i Gimnazjum w Jedlińsku z terenu Piaseczna, Lisowa, Woli
Gutowskiej .
A. Zieliński
T. Szczepaniak

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO
Zgodnie z obowiązującą
ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi przedsiębiorcy prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowycy, w roku
poprzednim są obowiązani do złożenia
do dnia 31 stycznia 2006r pisemnego
oświadczenia o wartości poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie
sprzedaży w roku poprzednim .
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:: S P O R T ::
Szansa awansu do IV ligi tenisistów stołowych OSP Wsola,
widmo spadku do ligi okręgowej piłkarzy Miraksu, dziewiąte
miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w lekkiej atletyce i
mistrzostwo makroregionu w strzelectwie reprezentantek ULKS
Jedlińsk oraz trzy drużyny w ﬁnałach przyszłorocznych Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju - to najważniejsze wydarzenia mijającej jesieni z udziałem sportowców
naszej gminy.
W gronie seniorów na uznanie zasługuje postawa pingpongistów Ochotniczej Straży Pożarnej ze Wsoli. Zespół, który powstał w bieżącym roku, został zgłoszony do rozgrywek V ligi mazowieckiej. Po wycofaniu się z IV ligi drużyny ULKS Wsola jest
jedynym reprezentantem naszej gminy w klubowych rozgrywkach drużynowych. Kadrę zespołu tworzą Krzysztof Wieczorek,
Dariusz Wieczorek, , Jan Respondowski, Krzysztof Kobiałka i
Maciej Wieczorek. Trzej pierwsi to zawodnicy doświadczeni,
mający w dorobku występy w zespołach ligowych (głównie w
barwach Wsoli i Strażaka Wielogóra) oraz ligach amatorskich.
Krzysztof Kobiałka jest wychowankiem ULKS Wsola i ma na
koncie wiele sukcesów w rywalizacji w kategoriach młodzieżowych na szczeblu województwa mazowieckiego i okręgu radomskiego. Maciek Wieczorek jest najmłodszym tenisistą w zespole,
występującym do tej pory jedynie w rozgrywkach młodzików.
Drużyna przystąpiła do rozgrywek z ambitnym planem uzyskania awansu do ligi wyższej.

Drużyna tenisistów OSP Wsola wraz z prezesem klubu Sławomirem Karasiem
Osiągnięte rezultaty wskazują, że przyjęte założenia są realne, bowiem na półmetku rozgrywek zespół OSP Wsola jest liderem, mając jeszcze do rozegrania zaległe, wyjazdowe spotkanie z
Kontrą Zalesie Górne. W dotychczasowych meczach, występując
w roli gospodarza, nasza drużyna odniosła zwycięstwa z SSCK
Hals Warszawa 10:2, GLKS II Nadarzyn 10:1, Mszczonowianką Mszczonów 10:0 i Spójnią IV Warszawa 10:7. Na wyjeździe
pingpongiści Wsoli grali również skutecznie, zwyciężając kolejno drużyny: GOSiR Piaseczno i AZS Politechnika Warszawa
po 10:5 oraz UKS II Trójka Radom 10:1. Głównym rywalem do
awansu będzie ekipa Spójni, w barwach której występują doświadczeni gracze. Do rywalizacji o premiowane awansem miejsce może włączyć się też Kontra Zalesie Górne, która aktualnie
zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. Sympatyków tenisa
stołowego zapraszamy do kibicowania naszemu zespołowi, rozgrywającemu spotkania ligowe w sali gimnastycznej Publicznego
Gimnazjum w Jedlińsku.
Nie mają powodów do zadowolenia kibice piłki nożnej. Drużyna Miraksu zamyka tabelę V ligi, mając w dorobku zaledwie
jeden punkt. I choć trener Krzysztof Witarski, wypowiadając się
na łamach lokalnej prasy, wyraża nadzieję na skuteczniejszą grę
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w rundzie wiosennej, to zadanie utrzymania zespołu w tej klasie
rozgrywek graniczyć będzie z przysłowiowym cudem. Natomiast
o awansie do rozgrywek w klasie A myślą działacze i piłkarze
Strażaka Wielogóra. Z układu ligowej tabeli wynika, że jedynym
kontrkandydatem do awansu będą futboliści Viki Radom.
Mistrzostwa makroregionu warmińsko – mazursko –mazowieckiego młodzików w lekkiej atletyce i strzelectwie to najważniejsze starty jesienne naszej młodzieży. Strzelcy rywalizowali na
obiektach warszawskiej Legii. Wspaniałą formą błysnęła Julita
Rędzia . Zawodniczka ULKS Jedlińsk, prowadzona przez Mariusza Kilara, wystrzelała 288 pkt na 300 możliwych i z dużą przewagą sięgnęła po tytuł mistrzyni makroregionu . W konkurencji
KPN 30 to jeden z najlepszych wyników w Polsce w tej kategorii
wiekowej.
W rywalizacji lekkoatletów w Płocku wystąpiło 10 reprezentantów ULKS Jedlińsk. Poziom zawodów był niesłychanie
wysoki. Niestety, po raz pierwszy od czterech lat nasi uczniowie
nie zdołali zająć medalowego miejsca , mimo pobicia aż ośmiu
rekordów życiowych. Najbliżej podium była Marlena Maj w skoku wzwyż, która skacząc 159 cm uplasowała się na czwartym
miejscu. Przez trzy kolejki w konkursie rzutu dyskiem prowadziła Magda Kucharczyk. Wyniku 30,51m uzyskanego w drugiej
próbie już nie poprawiła. Rywalki w ﬁnale rzucały jednak dalej
i ostatecznie Magda spadła na piątą pozycję. Ósme miejsca zajęły Martyna Kucharczyk w skoku wzwyż (145 cm w pierwszej
próbie) i Anna Hernik w rzucie dyskiem (25,46m). Wszystkie
wymienione zawodniczki wywalczyły jednocześnie punkty do
klasyﬁkacji współzawodnictwa młodzieżowego prowadzonego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. M.Maj i M.
Kucharczyk wypełniły minima na Mistrzostwa Polski Młodzików. Na tę imprezę powołano jednak tylko Marlenę Maj. Na położonym w przepięknej scenerii stadionie w Kielcach nasza zawodniczka skoczyła 155 cm. Wynik ten dał jej dziewiątą lokatę.
Gdyby powtórzyła rezultat z Płocka byłaby czwarta. Gdyby...
W trakcie podsumowania sezonu lekkoatletycznego 2005 w
regionie radomskim wśród najlepszych osiągnięć seniorskich
ﬁgurują także nazwiska naszej młodzieży. Joanna Pluta plasuje
się na pierwszym miejscu w skoku w dal, M. Maj na trzecim w
skoku wzwyż oraz M. Kucharczyk na drugim w rzucie dyskiem.
Wśród młodzików w pierwszych dziesiątkach poszczególnych
konkurencji nazwiska reprezentantów ULKS Jedlińsk występują
aż 33 razy.
Udanie dla naszych uczniów rozpoczęły się eliminacje VIII
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Finały tej imprezy
odbędą się w 2006 r na sportowych arenach Siedlec i Płocka.

Złote medalistki w rywalizacji szkół podstawowych w unihokeju z PSP w Zawadach Starych wraz z opiekunką

Szkolne drużyny unihokeja od kilku lat zaliczają się do czołówki regionu radomskiego. Ale wyniki tegorocznych ﬁnałów
międzypowiatowych przeszły najśmielsze oczekiwania – dwa
złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal - to bilans naszych
ekip.
Najpierw do walki stanęły uczennice PSP w Zawadach Starych. W pierwszym meczu pokonały PSP 1 Radom 2:0, w kolejnym rozgromiły PSP Stromiec 5:0. Wygrywając 6:2 z drużyną
PSP Suskowola zapewniły sobie awans do ﬁnałów wojewódzkich
w Siedlcach. W pojedynku o pierwsze miejsce podopieczne Iwony Śmiechowskiej zmierzyły się z mistrzyniami Radomia – drużyną PSP Nr 34. Po zaciętej walce – remis 2:2, który gwarantował mistrzostwo naszym dziewczętom. Złote medale zawisły
na piersiach Katarzyny i Aleksandry Matysiak, Aleksandry Jemiołek, Małgorzaty Rdzanek, Marty Katus, Sylwii Bieniek, Anny
Kucharczyk i Magdaleny Trzaskowskiej. Niewiele do awansu
zabrakło ich szkolnym kolegom. Jednak porażki z zespołami
PSP 31 Radom 1:2 i PSP Stromiec 2:5 w początkowej fazie turnieju spowodowały, że pozostała jedynie walka o brązowe medale. Remis 4: 4 z PSP Czarna i zwycięstwo 5:2 z PSP 34 Radom
pozwoliło, by na najniższym stopniu podium stanęli hokeiści z
Zawad Starych: Arek i Radek Świniarski, Krystian Plewiński,
Kamil Kowalik, Krzysztof Gut, Mateusz Cichocki, Michał Rus
oraz Damian i Michał Rdzanek. Zdaniem Iwony Śmiechowskiej,
jej uczniom zabrakło przede wszystkim dyscypliny taktycznej w
pierwszym, przegranym spotkaniu, które zdecydowało o końcowym awansie.
Wśród szkół gimnazjalnych rewelacyjnie zagrały dziewczęta
z PG Jedlińsk. Odniosły komplet zwycięstw, pokonując drużyny
z Belska Dużego, Suskowoli, Stromca po 1:0 oraz PG 1 Radom
4:1 i PG 10 Radom 3:1. Znakomicie rozgrywała Kasia Kapusta,
skutecznie kończyła akcje Anita Świniarska. W obronie prym
wiodła Milena Muc. Bardzo pewnie i rozważnie broniła Emilia
Trojanowska. Wspierały je dzielnie Kinga Mularska, Ewa Sikora,
Weronika Gryz, Sylwia Gazda, Martyna Głuch i Martyna Bolek. Sukces zespołu, prowadzonego przez Radosława Oﬁarę, jest
szczególnie wartościowy, bowiem w pokonanym polu pozostały
ubiegłoroczne wicemistrzynie Mazowsza – hokeistki z Suskowoli, które ostatecznie zajęły drugie miejsce.

Radość unihokeistek PG Jedlińsk była w pełni uzasadniona
Dzień później, powody do radości mieli także gimnazjaliści
z Jedlińska. W pierwszym meczu zwycięstwo 4:0 z ubiegłorocznymi ﬁnalistami igrzysk - ekipą Belska Dużego. W drugim, drużynę do zwycięstwa 3:1 z PG 4 Radom poprowadził Łukasz Gut,
precyzyjnie egzekwując dwa rzuty karne. Kolejna potyczka z PG
Suskowola zakończyła się niespodziewanym dla naszego zespołu
remisem 1:1, bowiem miesiąc wcześniej, w eliminacjach powiatowych, jedlińszczanie pokonali wysoko tę drużynę. Następne
spotkanie i zacięta walka do ostatniego tchu z PG 6 Radom, zakończona ostatecznie minimalną wygraną 3:2.

Wicemistrzowie regionu radomskiego w unihokeju - zespół PG
Jedlińśk z opiekunem Radosławem Oﬁarą
Do meczu o pierwszą lokatę nasi hokeiści przystąpili mocno
zmęczeni. Niewątpliwie miało to wpływ na wysoką porażkę 2:7
z gospodarzami imprezy, teamem PG Stromiec , zdecydowanie
najlepszym wśród rywalizujących drużyn.
Oprócz wymienionego wcześniej Ł. Guta srebrne medale wywalczyli Paweł Kowalczyk, Mateusz i Mariusz Klocek, Karol Kalbarczyk, Karol Grzelak, Dominik Janusz oraz Robert Jemiołek.
Reasumując , w przyszłorocznych ﬁnałach igrzysk w Płocku i
Siedlcach wystąpią żeńskie zespoły PSP z Zawad Starych i PG w
Jedlińsku oraz męska ekipa jedlińskiego gimnazjum.
Z innych „igrzyskowych” rezultatów na uwagę zasługują wyniki piłkarskich drużyn PSP ze Wsoli prowadzonych przez Janusza Duplę. W rywalizacji tzw. piłkarskich piątek na szczeblu
powiatowym chłopcy wywalczyli drugą lokatę, a ich szkolne
koleżanki zajęły trzecie miejsce. Podobnym osiągnięciem mogą
pochwalić się piłkarze PG Jedlińsk, którzy także w eliminacjach
powiatowych uplasowali się na drugim miejscu.
Dużym sukcesem PSP w Zawadach Starych zakończył się
start w otwartych powiatowych biegach przełajowych „Kociołki
2005” organizowanych przez LZS w Radomiu. Na leśnych trasach
Puszczy Kozienickiej uczniowie z Zawad wywalczyli pierwsze
miejsce w klasyﬁkacji drużynowej, pozostawiając w pokonanym
polu wiele innych szkół m.in. PSP w Jedlińsku, która zajęła drugą
lokatę. Wśród gimnazjów triumfowali zawodnicy z Jedlińska.
Dobrze radziła sobie pingpongowa drużyna ULKS Jedlińsk
w mazowieckim ﬁnale Pucharu Uczniowskich Klubów Sportowych w Sońsku. W kategorii żaków wystąpił zespół w składzie:
Anita Szymczak, Ola Romanowska, Maciek Czapla i Mateusz
Kobiera. Minimalne przegrane po 5:6 z UKS 273 Bielany , UKS
Zamienie i 4:6 z UKS Budki Piaseckie oraz wygrana 6:0 z UKS
Zalesie Górne pozwoliły na zajęcie czwartego miejsca premiowanego prawem startu w imprezie półﬁnałowej. W regionalnym
turnieju tenisa stołowego LZS, tenisiści PSP z Jedlińska zwyciężyli w klasyﬁkacji drużynowej, natomiast gimnazjaliści z Jedlińska odebrali puchar za zajęcie drugiego miejsca.
Tradycyjnie też, dokonania naszych młodych sportowców
zostały uhonorowane podczas uroczystego podsumowania VII
MIMS w Siedlcach. Dyrektorzy jedlińskich szkół odebrali pamiątkowe puchary oraz przyznane szkołom nagrody pieniężne.
Delegacja Jedlińska, na czele z Wójtem Wojciechem Walczakiem,
kilkakrotnie miała powody do szczególnej dumy, słysząc wiele
słów uznania wyrażanych przez zebranych gości.
Oby kolejny nadchodzący rok zaowocował równie dobrymi
osiągnięciami naszych sportowców. i obﬁtował w wiele kolejnych, radosnych wydarzeń .
Krystian Kilar
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